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عن احلريَّة
عاطفة امل�سكر َّية

تتباين التفا�سري حول مُ�صطلح احلرية �إذا ما ارتبط بجانب م�ضاف؛ �سواء كان داخليا كالفكر واالختيار �أو خارجيا كالتعبري والعمل .ويحدث االختالف غالبا لتفاوت
وجهات النظر حول �أي �شيء ب�شكل عام .وبالن�سبة ملفهوم احلرية قبل �أن يعرف ،البد من تو�ضيح �أ َّنه من امل�صطلحات املرنة القابلة للتمدُّ د بنا ًء على الظروف املكانية
والزمانية التي تقا�س عليها ،كما �أ َّن لل�شخ�ص الذي ي�ستخدم هذا امل�صطلح والعوامل التكوينية لفكره ت�أثريا كذلك .ما يثبت ذلك حقيقة النظريات وحماوالت
التطبيق الواردة عرب التاريخ يف �شتى �أنواع الفكر .ي َّت�ضح ذلك يف �أحد مقاالت منى �أبو زيد يف جملة «الت�سامح» حول احلرية يف النظرية والتجربة ،وحتديدا يف الفكر
الإ�سالمي الو�سيط.
ف��احل��ري��ة كم�صطلح وم�ف�ه��وم ع��ام غ��ال�ب�اً م��ا ُي�شري
�إىل القدرة على اتخاذ قرار ما واالختيار؛ �سواء فيما
يتعلق ب ��أم��ور ت��رت�ب��ط بال�شخ�ص نف�سه �أو م��ا يتعلق
بطرف �آخ��ر دون �ضغوط وتدخالت خارجية �أ ًّي��ا كان
نوعها .ونقي�ضه العبودية �أو اجل�بر� ،أو مبعنى �آخ��ر
ال�سري يف اجتاه ال يعك�س الرغبة �أو القناعة الداخلية
نتيجة التدخالت اخلارجية .ال تقت�صر احلرية على
اجلانب الداخلي فقط .وفيما يتع َّلق بالقيم والآراء
وال�ت�ف��رق��ة م��ا ب�ين اخل�ي�ر وال �� �ش��ر� ،إمن ��ا ي�شمل زواي ��ا
خارجية كحرية ال��ر�أي والتعبري والت�صرف بل ميتد
�إىل ما يرتبط بال�سيا�سة والدين.
ن �ت �ط � َّرق مل �ف �ه��وم احل ��ري ��ة يف الإ�� �س �ل�ام اب� �ت ��دا ًء من
اعتناق امل��رء للإ�سالم؛ فجاءت ه��ذه الآي��ة ال�صريحة
�أنْ «ال �إك � ��راه يف ال ��دي ��ن»؛ ف�ل�ا ُي �ك � َره الإن �� �س ��انُ على
اعتناق الإ�سالم �أو على �أي �أم��ر �آخ��ر .حيث �إنَّ اجلرب
يعد ح ًّ�لا يف معظم الأح ��وال؛ ل��ذا جند
�أو الإك ��راه ال ُّ
ذلك حتى يف �إط��ار الإ�سالم؛ حيث �إنَّ الر�سول �-صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م -ك��ان��ت دع ��وت ��ه ب��امل��وع �ظ��ة احل���س�ن��ة
بعيدا عن الإك ��راه .وعليه ،ف ��إن احلرية ُم��ؤ َّك��د عليها
كذلك يف الإ�سالم َك ْون الإن�سان ُيحا�سب على ما ت�أتي
ب��ه م��ن �أف �ع��ال؛ وق�م��ة ال�ع��دال��ة �أن تكفل ل��ه احل��ري��ة؛
فمار�س امل�سلمون احلرية الدينية واحلرية الفكرية
وال�سيا�سية؛ لأنَّ الإمي ��ان �أ�سا�سه احل��ري��ة .لكن بعد
ذلك جاءت عقيدة اجلرب يف وقت الحق .وتتمحور هذه
�سيا ال ُم َّيا يف �أفعاله.
العقيدة حول َك ْون الإن�سان ُم َّ
نبعت ه��ذه العقيدة حقيقة لأ��س�ب��اب �أق ��رب م��ا تكون
لل�سيا�سة؛ وذل ��ك ك�ت�بري��ر ل�ت�ح��ول ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي
م��ن اخل�لاف��ة �إىل ن�ظ��ام �أ��ش�ب��ه بنظام ملكي �أو وراث��ي
مل تعتاد عليه الأم��ة .وحتديدا بعد والية معاوية بن
�أب��ي �سفيان -ر��ض��ي اهلل عنه -وال ��ذي عهد باخلالفة
من بعده البنه يزيد .بد�أ ن�شر هذه العقيدة بالفكرة

�سيا ل��درج��ة �أن تخلق
التي حتملها ك��ون الإن���س��ان ُم َّ
فيه الأف�ع��ال ك��اجل�م��ادات مت��ام��ا ،وال خيار ل��ه يف ذلك
حتى يتقبل ال�ن��ا���س ال�ف�ك��رة ،ويطبقوها على احلكام
والأنظمة التي يحكمون بها وال يتم حما�سبتهم؛ �إذ
�إ َّن�ه��م ُم���س َّ�يرون ال ُم�ي َّ�رون هنا! فا�ستخدمت كثريا
هذه الفكرة ،و َّ
مت ا�ستغالل املواقف الدينية عربها يف
تربير بع�ض الأف�ع��ال والأه ��داف ال�سيا�سية ،وتنا�سوا
ل�ل�أ��س��ف �أنَّ ه��ذا ُي �ع� ُّ�د ت�ه��دي��دا مل �ب��د�أ ال �ث��واب وال�ع�ق��اب
الذي �أق َّره الإ�سالم؛ حيث ي�شرتط يف هذا املبد�أ توافر
عن�صر احلرية بالتحديد ،و�أن يكون الإن�سان ُم َّيا.
وتعد هذه نتيجة طبيعية كون اهلل عدال وحقا .ف�أين
املنطق يف �أن ُيثاب �أو ُيعاقب الإن�سان على �أفعال جرب
ُ�س ِّي عليها دون �أن تكون هناك �إرادة منه.
وم��ن جانب �آخ��رَ ،و َرد خ�لاف ح��ول القدر والإمي��ان
ب��ه؛ كونه الركن ال�ساد�س من �أرك ��ان الإمي ��ان ال�ست؛
حيث ُيفهم القدر على �أنه �إرادة �إلهية ال يتدخل فيها
الإن�سان .وعلى الرغم من ذلكُ ،يفهم �أي�ضا �أنَّ ردة فعل
الإن�سان يف �شيء مقدر من قبل اهلل �سبحانه وتعاىل
ت�ك��ون وف�ق��ا خل �ي��اره ،ف�لا ي�سري يف ه ��ذا الأم� ��ر .حتى
املعتزلة الذين ظهروا يف ع�صر �سالف ُم�ؤكدين تقدمي
العقل على النقل �أق � ُّ�روا بذلك .وعلى الرغم من �أنَّ
لهم طرقهم اخلا�صة يف الإميان ُم�ستندين �إىل العقل
واملنطق ،ف�إنهم دافعوا عن احلرية يف الإ�سالم كونهم
ي�ؤمنون بعدل اهلل �سبحانه وتعاىل ،ودليلهم يف ذلك �أن
الإن�سان ُمك َّلف من ناحية ،ووجود الوعد والوعيد من
ناحية �أخرى ،فكان منهم �أن ُيكافحوا يف ت�أييد وجود
مفهوم احل��ري��ة يف الإ� �س�ل�ام ،و�أ��س�ه�م��وا يف رف�ع��ة ا�سم
الإ�سالم من خالل التمييز بني الإرادة الإلهية وبني
االرادة الإن�سانية وفقا للموقف .حتى مع حم��اوالت
غر�س عقيدة اجلرب يف فرتة الدولة الأموية حتديدا
من الناحية ال�سيا�سية ،كانت هناك مقاومة من قبل

املعتزلة .وي�ع��رف ع��ن معاوية �أن��ه ع��ا���ش ح�ي��اة امللوك
وان�ت�ق��ل ذل��ك �إىل اب�ن��ه مم��ا لقي معار�ضة م��ن ناحية
النظام نف�سه وطريقة انتقاله بعدما كان بال�شورى،
واختيار �أهل احلل والعقد .فهنا كانت حماوالت وقف
م�سيون؛ فهذا �سوف يزيل
نقد احلكام بحجة �أنهم
ّ
م�س�ؤولياتهم غدا يف حاالت كالظلم والف�ساد �أي�ضا .ال
ننفي �أن احلرية الفردية مقدرة وموجودة يف الإ�سالم،
لكن هذا ما مل ي�ضر �أو مي�س مب�صلحة اجلماعة.
واحل �ق �ي �ق��ة �أنَّ م �ف �ه��وم احل ��ري ��ة �أم � ��ر واق� � ��ع ،ل�ك��ن
تختلف الزوايا التي ينظر منها املف�سر؛ فاحلرية �إذا
ارتبطت بالعقيدة فهي �شيء ،و�إذا ارتبطت بعنا�صر
�أخرى فهي �شيء �آخر .هنالك مقاربات و دعم لفكرة
احلرية من منظور �آخ��ر م�شابه من قبل الفيل�سوف
امل�سلم الفارابي؛ حيث ال تتحقق احلرية من منظوره
الفل�سفي �إال �إذا حت � َّرر الإن���س��ان م��ن رغ�ب��ات النف�س؛
حيث يتح َّرر م��ن ق�ي��ود الأه ��واء بغلبة العقل وحرية
الإرادة والقدرة على االختيار بني اخلري وال�شر .و�إن
كانت ه��ذه احلرية تعد �ضمن �إط��ار حم��دود� ،إال �أنَّها
يف النهاية تنا�سب مدى الوعي الذي يحتاجه الإن�سان
ليعي�ش من خالله .وكون اجلرب ابتد�أ ب�سبب جوانب
�سيا�سية ،ي��رى �أن اجل��ان��ب العملي لتحقيق احلرية
يكمن يف البدء يف الإ�صالح ال�سيا�سي ،ومنه �سي�صبح
م��ن امل�ستطاع حتقيق احل��ري��ة يف اجل��وان��ب الأخ ��رى.
�إن بع�ض املذاهب الإ�سالمية لها ر�أي ُم�ق��ارِب ملا ُذ ِك��ر
�سابقا؛ فال�صوفية مثال ي�ؤمنون باحلرية لكن ب�شكل
ي�ع�ك����س ط��ري�ق��ة �إمي��ان �ه��م ح�ي��ث ت�ك�م��ن �أع �ل ��ى درج ��ات
احل��ري��ة يف العبودية لديهم ،عندما يتغلب الإن�سان
على �أه��وائ��ه ورغ�ب��ات نف�سه متخل�صا م��ن ك��ل الأم��ور
امل ��ادي ��ة؛ ف�ي�ك��ون ح ��را م��ن ك��ل ذل ��ك م�ت�ف��رغ��ا للجانب
الروحي والإمياين يف العبادة.
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